
 
16:30 - 17:30 

 

19:00 - 20:30

Een avontuurlijk avondspel 

De Krantenbezorgers
De Bosvrienden bezorgen het

Berkenblad bij jou thuis 

De Bosstrategen

09:30 - 10:15 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:00 

 
16:30 - 17:00 

 
19:00 - 20:30

 Een verrassend avondspel
 

Wonderlijke boswandeling
Speur mee naar aanwijzingen in het

bos

 Ren je rot

Levend levensweg

09:30 - 10:15 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14.00 

De coolste en tofste spellen die jij
maar kunt bedenken

 

De Bosspelen 

Voor alle activiteiten geldt dat er wordt

verzameld in Hangout van Coen en Toet

(tegenover het restaurant). Bij slecht weer of

onvoldoende deelname wordt er een

vervangende activiteit georganiseerd. 

09:30 - 10:15 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:00 

 

Met vallen en opstaan
Bouw mee aan een bijzondere actie-

en reactie baan

 
16:30 - 17:00 

De Toverballengenerator 
 

19:00 - 20.30  
De welverdiende ontlading 

Vrijdag 21 mei

Zaterdag  22 mei 

Zondag 23 mei

Maandag 24 mei 



Het land Berkenrhode is een prachtig land vol bos en avontuur. Het
land is trots op haar inwoners: de bosvrienden. Mevrouw
Berkenboom, Sjef de Boswachter, Coen Fatsoen en Toet Grootvoet.
Zij beleven altijd de tofste avonturen met elkaar. 

Heb jij zenuwen van staal? Ze komen je bij dit avontuur goed van
pas, want spannend zal het worden. Er staat ons heel wat te
wachten in dit nieuwste avontuur van de Bosvrienden. Jij krijgt de
kans om in de schoenen te stappen van iemand anders. Maar durf je
dat wel? Hoe zou het zijn? 

Coen en Toet zullen je weer volop uitdagen en natuurlijk zijn Sjef de
Boswachter en mevrouw Berkenboom altijd in de buurt om een
oogje in het zeil te houden. Ga jij de uitdagingen van dit nieuwste
avontuur met ons aan?  

Dit programma is geproduceerd door 
Van Straat tot Laan BV in opdracht van 

Park Berkenrhode

De Bosvrienden &

De verstrooide professor

Kinderprogramma

Vrijdag 21 mei t/m maandag 24 mei 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar


